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Beste partijgenoten
In deze Gras vindt u verschillende amendementen op
het partijprogramma die we graag met u willen bespre
ken tijdens het partijcongres. Jozef van Kessel vertelt
over de inspanningen om de ijsbaan in Eindhoven open
te houden en Paul Freriks over het transport van ge
vaarlijke stoffen over de Betuweroute.
Het volgende congres is op verzoek van Jolanda drie
weken uitgesteld. Donderdagavond 15 oktober houden
wij het 62e partijcongres in de Waag te Nijmegen. Het
is een mooie locatie en een goede reden het congres
te bezoeken. Jolanda en ik zijn aftredend als bestuurs
lid en partijvoorzitter en beschikbaar voor een nieuwe
termijn.
Otto ter Haar, partijvoorzitter

Agenda 62e partijcongres
Donderdag 15 oktober 2015
De Waagh, Grote Markt 26, Nijmegen
Zaal open vanaf 18:30 uur
1. 19:00 Opening door congresvoorzitter Paul Freriks
2. 19:05 Verslag van het partijbestuur
3. 19:20 Einde termijn: Jolanda en Otto zijn
herbenoembaar
4. 19:30 Begroting 2016; promotiemateriaal
5. 19:45 Amendement Huishoudelijk reglement
19:55 pauze
6. 20.05 Mirjam spreekt over TTIP (onder voorbehoud)
7. 20:20 Amendementen partijprogramma
8. 20:50 Rondje afdelingen
9. 20:55 Rondvraag
10. 21:00 Sluiting

Amendementen partijprogramma
Hoofdstuk 1. Basisinkomen
Eerste paragraaf, laatste regel:
Wijzig: Het basisinkomen van de Nederlandse ingeze
tenen is de brandstof waarmee zij via hun bestedingen
de in Nederland gevestigde bedrijven aan het werk
houden en zo de welvaart en de werkgelegenheid in
stand.
In: Het basisinkomen van de Nederlandse ingezetenen
is de brandstof waarmee zij via hun bestedingen de in
Nederland gevestigde bedrijven aan het werk houden
en daarmee de werkgelegenheid en welvaart in stand
houden.
Toelichting: zo loopt de zin beter.
Aan het einde toevoegen:
Een staatsbank voor de minima
Het gebruik van een betaalrekening kost ongeveer €10
per maand. De Groenen vindt het ongewenst dat dit
drukt op een minimumuitkering of een basisinkomen.

We willen uitkeringsgerechtigden een rekening aanbie
den op een staatsbank die kosteloos betalingsverkeer
levert. Om concurrentie met private banken te beper
ken mag deze staatsbank geen spaarrente bieden en is
ze verplicht een negatieve rente op te leggen aan te
goeden boven een bepaald bedrag. Wie meer gaat ver
dienen moet voor het gebruik van de rekening gaan
betalen.
6. Europese Unie
Toevoegen na Global governance een nieuwe para
graaf:
Zorg, scholing en werk in plaats van bommen
Nederland besteedt 7‰ van het bnp aan ontwikke
lingssamenwerking en heeft zich binnen de NAVO ver
plicht 2% van het bnp te besteden aan defensie. De
Groenen constateert dat de militaire interventies waar
Nederland de laatste 20 jaar militaire of politieke steun
aan heeft gegeven (Kosovo (1999), Afghanistan (2001heden), Irak (2003-2005 & 2014-heden) en Libië (2014))
geleid hebben tot mislukte staten. Het was beter ge
weest voor de betrokken landen, de ontwikkeling van
de internationale rechtsorde en de Nederlandse begro
ting als Nederland zijn troepen thuis had gehouden.
We kunnen het geld beter besteden aan de UNHCR
die jaarlijks honderden miljoenen tekort komt om ont
heemden en vluchtelingen op te vangen en aan het
geven van directe steun aan landen die vluchtelingen
van oorlogsgeweld opvangen met het scheppen van
huisvesting en het leveren van medische zorg en on
derwijs en het investeren in werkgelegenheid. We wil
len een verhoging van het budget voor ontwikkelings
samenwerking naar 1% van het bnp en een halvering
van onze verplichting aan de NAVO naar 1% van het
bnp.
13. Infrastructuur en mobiliteit
Wijzig: van rijbewijs naar rijvergunning
In: ruim baan voor de zelfrijdende auto
Toelichting: De zelfrijdende auto is veiliger en zuiniger
en zal op middellange termijn de bestuurde auto’s
gaan vervangen.
Aan het begin toevoegen:
Zelfrijdende auto’s zijn de toekomst
De Groenen is blij met de ontwikkeling van zelfrijdende
auto’s. We verwachten dat dit de verkeersveiligheid
doet toenemen, de wegcapaciteit doet toenemen en
het brandstofgebruik doet dalen. De zelfrijdende auto
moet de norm worden – de bestuurde auto een uitzon
dering.
Hoofdstuk 21. Volksgezondheid
Overgewicht
Wijzig: We willen reclame voor snoep, frisdrank en fast
food, gericht op kinderen, wettelijk beperken.
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In: We willen reclame voor snoep, frisdrank en fast
food, gericht op jongeren, wettelijk beperken.
Toelichting: Dit is een wijziging van het oorspronkelij
ke amendement. De beperking is nu ruimer geformu
leerd.
Amendement van Jolanda
Toevoegen na regel 14: Wij willen een leeftijdsgrens
voor de verkoop van energiedrankjes optrekken gelijk
aan alcohol en tabak.
Regel 15 wijzigen in: Op jongeren gerichte reclame
voor alcohol, energiedrankjes en tabak willen wij ver
bieden.
Reden: De supermarkten verkopen blikjes energydrank
die de maximaal verantwoorde dosis cafeïne te boven
gaan. Zolang er geen kleinere verpakkingen en/of alter
natieven worden geboden moeten deze drankjes de
zelfde status krijgen als alcohol en tabak.
http://www.voedingscentrum.nl/encyclopedie/energie
drankjes.aspx
Reactie Otto: Het is onjuist om een energydrank te
vergelijken met alcohol wat vele malen schadelijker is.
In de link die Jolanda zelf geeft raadt het Voedingscen
trum deze drankjes af voor kinderen beneden de der
tien. Dat is een stuk lager dan de grens voor alcohol en
tabak die 18 jaar bedraagt. Tegen een leeftijdsgrens
van 12 jaar heb ik geen bezwaar.
Jolanda: vervang de paragraaf Alternatieve
geneeswijzen door:
Complementaire geneeswijzen
De huidige geneeskunde kenmerkt zich door afhanke
lijkheid van medicijngebruik, controle door middel van
wet- en regelgeving en regie door verzekeraars. Hierbij
is de keuzevrijheid danig ingeperkt en de menselijke
maat verloren gegaan. Voor een werkbare gezond
heidszorg streeft De Groenen een holistische benade
ring na waarbij de mens als geheel centraal staat en
niet slechts de kwaal. Eerlijke voorlichting over genees
middelen, alternatieven en transparantie van kosten
zijn hierbij cruciaal.
Onze gezondheid is niet aan de verzekeraar en niet aan
de wetgever maar is de verantwoordelijkheid van de
burger. Zodra het zelfbeschikkingsrecht en de keuze
vrijheid wordt teruggegeven aan de burger en de na
druk wordt gelegd op eigen verantwoordelijkheid, pre
ventie en een gezonde levensstijl zullen de kosten voor
de gezondheidszorg binnen de perken gehouden kun
nen worden. Keuzevrijheid kenmerkt zich door keuze
van behandelmethode en behandelaar met een gelijk
waardige relatie tussen arts en cliënt.
Driekwart van alle huishoudens in Nederland maakt wel
eens gebruik van complementaire geneeskunde. Ho
meopathische middelen zijn hierbij het meest populair
en passen binnen de trend van zelfmedicatie en het
recht op zelfbeschikking. De Groenen wil de werking
van het homeopathische middel terug op de verpak

king en de bijsluiter.
Van de complementaire geneeskunde is de acupunctu
rist de meest bezochte behandelaar. Al in 1979 nam de
WHO acupunctuur op in haar lijst van bewezen behan
delmethoden voor een variëteit aan aandoeningen.
De Groenen wil complementaire geneeskunde als keu
zemogelijkheid opnemen in de basisverzekering.
https://nl.wikipedia.org/wiki/Acupunctuur
http://www.nieuw-nederland.nu/wiki/themas/zorg-enwelzijn/financiering-van-de-zorg/
http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/gezondheidwelzijn/publicaties/artikelen/archief/2014/2014-4041wm.htm
Reden: Meer keuzevrijheid voor de burger.
Reactie Otto: Ik distantieer me nadrukkelijk van dit
amendement van Jolanda en raad het ten strengste af.
Wat Jolanda doet is reclame maken voor kwakzalverij.
Ze pleit voor "eerlijke voorlichting over geneesmidde
len", maar zelf geeft ze geen eerlijke voorlichting over
homeopatische middelen. Het is verboden om op de
verpakking van een homeopathisch middel te vermel
den waar het voor bedoeld is, omdat er geen bewezen
werking is. Ik heb Jolanda gevraagd met bewijs te
komen en de enige wetenschappelijke publicatie waar
ze mee kwam bevestigt dat homeopatische middelen
het niet beter doen dan een placebo (The Lancet:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16125589 :
“there was weak evidence for a specific effect of ho
moeopathic remedies, but strong evidence for specific
effects of conventional interventions. This finding is
compatible with the notion that the clinical effects of
homoeopathy are placebo effects” ). Wat Jolanda wil is
de belastingbetaler laten betalen voor alternatieve ge
neeswijzen waar ze zelf in gelooft maar waarvan de ef
fectiviteit niet is bewezen. Dat is oneerlijk tegenover
belastingbetalers die haar geloof niet delen. Wat er nu
in het programma staat is goed. Ik zou hier alleen de
term traditionele geneeswijzen willen vervangen door
reguliere geneeskunde. Dat is de gebruikelijke term:
Alternatieve geneeswijzen
Aan alternatieve geneeswijzen stellen wij de zelfde
eisen als aan reguliere geneeskunde met betrekking tot
effectiviteit, nevenwerkingen, technische uitrusting, in
tercollegiale toetsing, bijscholing en controle door de
geneeskundige inspectie. Wanneer aan deze eisen is
voldaan, worden alternatieve geneeswijzen op dezelfde
wijze vergoed als de reguliere.
Hoofdstuk 24. Criminaliteitsbestrijding
Verantwoord politiegeweld
Aan het einde toevoegen: Op termijn zien wij een rol
voor drones bij de aanhouding van verdachten. De
voorwaarden van het gebruik van een drone als ge
weldsmiddel stellen we gelijk aan die van het inzetten
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van een politiehond. Het gebruik van een vuurwapen
ter aanhouding kan hierdoor verdwijnen.
Toelichting: Minder risico’s voor zowel de politie als
voor de verdachten.

Amendementen Huishoudelijk reglement

Toelichting bij de begroting voor 2016
Prioriteit 1: uitgaven die noodzakelijk zijn voor de conti
nuiteit van de partij
Prioriteit 2: uitgaven voor campagnes en verkiezingen
worden gedaan als de gerealiseerde inkomsten dat
toelaten
Prioriteit 3: alle overige uitgaven worden alleen gedaan
als daar een schenking tegenover staat

Artikel 1. Lidmaatschap
Lid 4
Toevoegen aan het einde: Voor leden die de contributie
contant of per overschrijving betalen bedraagt de mini
mumcontributie €25. Voor abonnees die geen machti
ging geven bedraagt het abonnementsgeld €20.
Reden: machtigingen maken de contributieinning
eenvoudiger

Begroting De Groenen 2016
Inkomsten
Contributies

Bedrag
€ 1.600,00

Overige inkomsten
Rente, dividend
Schenkingen
Reimbursement EGP

€ 150,00
€ 20,00
€ 1.200,00
€ 800,00

Tekort
Totaal

€ 595,00
€ 4.365,00

Uitgaven
Vergaderingen
Gras
Website
Partijbestuur
Promotie
Postbus
Bankkosten
EGP contributie
Council EGP 2x

Bedrag
€ 200,00
€ 200,00
€ 85,00
€ 300,00
€ 200,00
€ 220,00
€ 110,00
€ 1.150,00
€ 1.400,00

Prio
1
1
1
3
2
1
1
1
3

Onvoorzien

€ 500,00
€ 4.365,00

1-3

Chloortransport bij Zevenaar
AkzoNobel Industrial Chemicals BV (AkzoNobel) gaat
begin september chloor vervoeren naar haar productie
locatie in de Botlek. Binnen de provincie Gelderland
gaan de transporten over de Betuweroute. De trans
porten passen binnen de afspraken die in het conve
nant tussen AkzoNobel en de rijksoverheid zijn ge
maakt. De voorbereiding op incidenten op de Betuwe
route vallen binnen de basisvoorbereiding van operati
onele hulpdiensten zoals de brandweer en de ambu
lancezorg.
Betuweroute
De route die voor de aanvoer van chloor is gepland,
loopt vanaf de productielocatie Ibbenbüren door Duits
land en vanaf Oberhausen via de Betuweroute naar
emplacement Kijfhoek en vervolgens in de regio Rot
terdam-Rijnmond via de Havenspoorlijn richting Botlek.
Gebruik van de Betuweroute is mogelijk omdat de
transporteur een directe trein vanaf de productielocatie
inzet. Daardoor worden in Duitsland rangeerhandelin
gen en routes door dichtbevolkte gebieden vermeden.
De Betuweroute is dankzij extra veiligheidsmaatregelen

geschikt voor het vervoer van gevaarlijke stoffen en ligt
in Nederland grotendeels buiten bebouwde gebieden.
Daarom heeft deze route de voorkeur voor het vervoer
van gevaarlijke stoffen. De Betuweroute loopt binnen
onze provincie door de gemeenten Overbetuwe, Ne
der-Betuwe, Tiel, Buren, Geldermalsen, Lingewaal, Lin
gewaard, Rijnwaarden, Duiven en Zevenaar.
Voorbereiding op een incident
Alle operationele hulpdiensten zijn voorbereid op inci
denten met transport van chloor of het lossen ervan.
Dit hoort bij de basiswerkmethoden. Aanvullende ope
rationele voorbereiding op lossen of transport is niet
noodzakelijk. Wel zorgen de veiligheidsregio’s Gelder
land-Midden en Gelderland-Zuid ervoor dat operatio
neel personeel op de hoogte is van het plaatsvinden
van de transporten.
Vragen van Sociaal Zevenaar aan het college
1. Waarom gaat er chloor voor de Botlek door Ober
hausen en Zevenaar?
2. Welke is de letale zone bij deze transporten?
3. Is het gelet op de risico’s niet veel logischer gevaar
lijke stoffen via de Noordzee, haven en rivier naar de
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Botlek te laten gaan?
4. Waar wordt het chloor voor gebruikt?
5. Hoe duur is deze chloor?
6. Hoe duur zijn de veiligheidsmaatregelingen?
7. Wordt dit door AkzoNobel betaald of de
belastingbetaler?
Paul Freriks

Sluiting ijsbaan in Eindhoven op de lange
baan?
De gemeente Eindhoven denkt vaak groots en het
Groengebied Gennep in het zuiden van de stad wordt
vaak vergeleken met het Central Park van New York
City. In dit groene parklandschap staat een watermo
len, een boerderij met akkers en landbouwgronden. De
gemeente heeft het milieueducatiecentrum vorig jaar
gesloten. In het gebied zijn nog vele sportvelden te vin
den, maar ook een Van der Valk motel, een golfbaan
en aan de overzijde ooit High Tech Campus, opgezet
door Philips. Eindhoven ziet zich graag als de Silicon
Valley van het Zuiden, en noemt dat dan ‘Brainport’.
Het landelijk gebied Strijp moet eraan geloven voor uit
breiding van het industriegebied, mooi gelegen aan
zichtlocaties langs de snelweg, niet ver van Eindhoven
Airport.
Veel geld werd besteed voor de uitbreiding naar een
Europees zwemstadion, genoemd naar een plaatselijk
zwemwonder, Pieter van den Hoogeband. Deze nieuw
bouw nam zo’n slok uit de begroting dat het collegebe
stuur opnieuw zocht om gaten in de begroting te dich
ten. In de vorige raadsperiode ondernam het college al
een poging om de naastgelegen ijsbaan te sluiten. Die
sluiting werd toen uitgesteld, men zou kijken naar alter
natieve financieringsbronnen. Die nieuwe studie ver
dween in de ijskast, men was het vergeten.
Eerder dit jaar kwam het college met een nieuw plan
tot sluiting. De SP was in de vorige raadsperiode nog
fel tegen, maar de wethouder van de SP ging nu over
stag. De ijsbaan moest per juli 2016 definitief dicht.
Burgerinitiatieven kwamen toen opnieuw in actie. De
hoorzitting moest over twee avonden worden verdeeld,
zo vol geboekt. Ook Gerero van der Heijden, lid van De
Groenen, pleitte voor het openhouden van de ijsbaan.
Op de achtergrond zocht Jozef van Kessel, kandidaat
raadslid in 2014, naar bestuurlijke gaten in de goed
keuringsprocedure voor sluiting. Het laatste oordeel
voor de vakantie zou vallen bij de behandeling van de
meerjarenbegroting.

Roepnaam Tussenvoegsel Achternaam
Adres
POSTCODE WOONPLAATS

Sporthogeschool Fontys, de voormalige academie voor
lichamelijke opvoeding uit Tilburg, was immers naar de
stad verhuisd. Uit onderzoek bleek dat de jaarlijkse
kosten voor de ijsbaan lang niet zo hoog waren als het
college beweerde. Er zaten posten bijgeboekt die niets
met de ijsbaan van doen hadden. De energievoorzie
ning van de ijsbaan was verouderd, deze slokt jaarlijks
een aanzienlijk deel van het budget. Er kwam steun
vanuit het bedrijfsleven.
In de gemeenteraad kwam de PvdA met een motie om
de sluiting met een jaar uit te stellen. De oppositie
wilde twee jaar uitstel. Uiteindelijk won de PvdA dit,
maar de VVD sloeg aan het einde van het raadsdebat
toch toe met een motie van wantrouwen tegen de wet
houder. Die motie haalde het niet.
Of het uitstel ook afstel betekent: de sluiting is in elk
geval op de lange baan geschoven. Het is nu afwach
ten wat de gemeenteraad gaat doen bij de behandeling
van de begroting 2016 de komende maand oktober.
Jozef van Kessel

Agenda
24 september, gezondverstandavond, Culemborg
25-26 september, Green Cities Conference, Helsinki
10 oktober, TTIP-demonstratie Amsterdam
15 oktober, 62e partijcongres, Nijmegen
13-15 november 2015, 23rd Council EGP, Lyon
15 maart 2017, Tweede Kamerverkiezing
21 maart 2018, verkiezing gemeenteraden
19 maart 2019, verkiezing Provinciale Staten en
Waterschappen
23 mei 2019, verkiezing Europees Parlement
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